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إنين أسرح خبواطري يف هذه اللحظة ايدة عرب أسوار احلياة إىل الذين جاهدوا من أجل هذا اليوم، ومل  «

  .» ميتد م العمر ليعيشوه

..................... »أسوار«مفرد    .............مرادفھا عبر   ........... مفردھا» خواطر« أ   

  ب  من قائل ھذه العبارة؟ ومتى قالھا؟ 

جـ  وماذا قال الزعیم ألرواح المجاھدین؟ 

  -1س

مناقشة مل يظفر هؤالء الزعماء الثالثة من املندوب الربيطاين مبا حيقق أماهلم وأدرك سعد من  

املندوب إياهم أن بريطانيا ال ترغب يف الوفاء بوعودها السابقة اليت قطعتها على نفسها باجلالء 

   "واالعتراف باستقالل مصر

المندوب "وجمع " ..................... الوفاء " مضاد " ................... قطعتھا " معنى ھات ) أ( 

 .... ..........اومفرد وعودھ"........................ 

؟ ن الزعماء الثالثة المقصود بھم في العبارة ؟ ولماذا ذھبوا إلى المندوب السامي البریطانيم) ب( 

  ؟ لمطالب الشعب المندوب البریطاني د رفضماذا قرر سعد بع) ج(

؟ تم نفیھ في المرة األولىاإلنجلیز نفي سعد؟ وإلى أي مكان  لماذا قرر) د( 

 -2س 

ت ــــقـة وأطلـــاضبــوس الغــــت النفـــرارة أهلبــــه كالشــد وصحبـــي سعـــفـان نــك 

 "مـــــاليـــة واألقــاصمــي العــــرات فـاهــت املظـقـلـدور فانطــي الصــــة فـــامنـورة الكـالث
 :تخیر اإلجابة الصحیحة  ) أ(

     )قتل  –إبعاد  –حبس ( مرادف نفي - 1

   )أطفأت  -أسعدت  –أظلمت ( مضاد ألھبت  - 2

) القادرة  –الظاھرة  –الخافیة ( ة الكامن معنى - 3

 )الثائرون  –الثورات  –الثوار ( جمع الثورة  - 4



4

  ؟ رد فعل الجماھیر لنفي سعد  ما) ب( 

ما الذي اھتم بھ سعد في بدایة كفاحھ ؟ ولماذا ؟ ) د(ولماذا ؟  سعد وصحبھ بعد اإلفراج عنھم؟إلى أین ذھب  )ج( 

 -3س 

 " جدوفشلت بريطانيا يف إمخاد الشعور الوطين ووجدت أن سياسة احلديد والنار والقسوة والعنف مل ت

 " د وصحبهعلى اإلطالق ومل تغري من سياسة املصريني فقررت اإلفراج عن سع

: تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یلي  ) أ(

   )ضعفت  –أخفقت  –انھزمت ( فشلت من معانیھا  - 1  

ِ  - 3    ). إشعال - إضاءة  - فوران : (مضاد إخماد  -2  د ْ ُج ). تجد - تعطي  - تنفع : (معنى ت

ماذا أرادت بریطانیا تحقیقھ من وراء نفي سعد ؟ ) ب (  

  ھدفھا ؟ ولماذا ؟ وھل تحقق  

. وضح الجمال في ھذا التعبیر. فشلت بریطانیا في إخماد الشعور الوطني) ج( 

 -4س

ورأت بريطانيا أن تعمل على دئة األمور فقررت إرسال جلنة برئاسة اللورد ملنر للتحقيق يف أسباب 

نية أعلنت يف الوقت الثورة وحماولة الوصول إىل حل ال يتعارض مع مصاحلها ولكن احلكومة الربيطا

 " نفسه أا متمسكة باحلماية
 ..................مفرد مصالحھا -3 ................مضاد یتعارض - 2 ..................جمع لجنة - 1: أكمل  ) أ(

 ؟لتھدئة األمورماذا فعلت بریطانیا ) ب( 

 لماذا فشلت لجنة ملنر؟) ج( 

 -5س 

طانني على املتظاهرين لقد اقتحموا اجلامع األزهر ربيدوان اجلنود الجتددت املظاهرات الوطنية واشتد ع 

 " برصاصهم وفتكوا بعدد كثري من املواطنني يف األحياء املختلفة وقرروا نفي سعد وصحبه

 ......................جمع الجامع -3. .......................مضاد اشتد -2 ....................مفرد المتظاھرین - 1: أكمل 

  ماذا فعل الجنود اإلنجلیز بالشعب ومقدساتھ؟ ) ب( 

    ؟نفى سعد وصحبھ ھذه المرة  تم  أینإلى ) ج( 

 ما ھي؟فإنجلترا بتحفظات أربعة مسكت بعد إلغاء الحمایة عن مصر ت) و( 
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 -6س

 :وقد عزمت على أن تتخلص من كل دخيل مستعمر جاءت تقول  1952يوليو سنة  23جاءت ثورة  "

. "واهللا ما دون اجلالء ويومه يوم تسميه الكنانة عيداً
: تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یلي  ) أ(

  ). الخروج - السفر  -االحتالل (......................: مضاد الجالء  - 1

). لناس ا -مصر –الوطن العربي (...................: الكنانة ب المقصود- 2

).    صبرت -وافقت  - أرادت ( .....................:ت مرادف عزم - 3

 وقالت بأنھا ھي الحریة الصادقة ؟ الثورة نادت بھاما الحریة التي ) ب( 

  لماذا قامت ھذه الثورة ؟ ) ج(

ً  یوم" )د(  ؟ التعبیرفي ھذا  ما الجمال. "تسمیھ الكنانة عیدا

 -7س 

وأمام هذا التضامن  دواإلصرار األكيأمام هذه اإلرادة القوية أمام هذا الفجر اجلديد والتطور احلميد و 

   ".الشعيب الذي ال مثيل له مل جتد بريطانيا مفراً من أن تعقد مع مصر معاهدة اجلالء

 " ................التطور " ومضاد " ..............مفرا " ومرادف " ................معاھدة " جمع : ھات ما یأتي ) أ( 

 ؟ ھم منزعماء لم یشھدوا ھذه الثمرة فكان الجالء ثمرة لكفاح أربعة  )ب( 

عالم نصت معاھدة الجالء؟ وكم عاما احتل اإلنجلیز مصر؟ ) ج(

  ما المشاریع الضخمة التي نفذتھا الثورة ؟ ) د(

؟ وما الجمال فیھ ؟ الفجر الجدید ما المقصود ب) ھـ( 

 -8س 

 رية يف أمة فقرية تستجدى أقواا من غريه وتعيش عبئاً على سواها والجاءت الثورة وهي تؤمن أن احل 

. جيد أبناؤها ما يمسك الرمق وما يستر العورة، هي حرية كاذبة تفر من الشعب عند الشدة
 ..........................مفرد أقواتھا......................... جمع عبء.....................تستجدى عني م: أكمل ) أ( 

  ؟ الحریة الحقیقیة والحریة الكاذبة  عرف )  ب( 

 .التعبیروضح الجمال في ھذا "تفر من الشعب عند الشدة ")ج( 
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 - 9س

وسار موكب البناء والتعمري حنو أهدافه خبطوات واسعة سريعة وحتقق مشروع السد العايل فكان يف  "

  ". لعامفع عظيم يشمل اجلمهورية يف كياا انحتقيقها له 
 .......................اد نفع مض - ...... *............خطوات  فردم ......* ..................ب جمع موك - : أكمل ) أ( 

 السد العالي ؟ ما فوائد بناء)ب( 

 - 10س 

وها هو ذا موكب البناء والتعمري يسري حنو أهدافه وغاياته ليشيد دعائم ضة شاملة حتقق للوطن 

 ".عريب العزة والرفعة والرفاهيةال

   ما أھداف وغایات البناء والتعمیر؟) أ( 

 .......................جمع نھضة - 3..................       معنى یشید -2.................. مفرد دعائم -1 ھات) ب  ( 

:  11س 

هلا األهواء واملطامع الشخصية األحزاب اليت طغت على زعمائها وقادا ورجا باحنرافوابتليت مصر 

. فأصبح هم كل حزب أن حيطم احلزب األخر أو أن يصل إىل مقاعد احلكم مهما كانت الغاية والوسيلة
 .................. .انحرافمضاد  -3  .............. .جمع غایة - 2 ........................ مفرد المطامع - 1: أكمل ) أ( 

  مصر بعد إلغاء الحمایة البریطانیة عنھا؟ ماذا حدث في ) ب( 

  ما الحالة التي أصبح علیھا البرلمان ودستور البالد في ھذه الظروف؟    )ج( 

 -12س

لقد فسدت أداة احلكم واختذ البعض من مناصبهم أو قرابتهم ألوىل األمر وسيلة للثراء بطريق غري  

. لربملان على أعمال احلكوماتمشروع كالرشوة واالجتار يف املمنوعات وضعفت رقابة ا

: تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلي  ) أ(

). المنع -الممنوع  -المانع : (مفرد الممنوعات  - 1

شا : (جمع الرشوة  -   2 ). الراشیات - األرشیة  –الرُ

  ). استجابت -قامت  -صلحت : (مضاد فسدت  -3 

). الحرام - غیر واضح  -ف غیر معرو: (المراد من غیر مشروع  - 4

؟ الوقت  امظاھر فساد الحیاة في مصر في ھذ ما)ب( 
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 -31س

ويف وسط هذه احلياة الفاسدة دخل اجليش املصري مع بقية اجليوش العربية أرض فلسطني لتخليصها 

ىت هزم من عصابات اليهود، ولقد أبدى اجليش املصري يف بداية األمر نشاطا ملحوظاً وجهودا موفقة ح

 .اليهود يف عدة مواقع ودك الكثري من حصوم وقالعهم

  : كلمة ومرادفھا . كلمة مفردة وجمعھا: ھات من العبارة ) أ(

). فاشلة - ضعیفة  -فعالة : (مضاد موفقة  -1: تخیر اإلجابة الصحیحة) ب(

  ) ظھر أ –حقق  –قدم ( مرادف أبدى - 2

دخل الجیش المصري فلسطین ؟ لماذا ) ب(

في فلسطین ؟  انتصارات الجیش المصريلماذا لم تستمر ) ج( 

 - 14س 

وقف جنود مصر يدافعون ال بأسلحتهم الفاسدة بل بصربهم وعزميتهم ويناضلون بإميام وإرادام  

صورة من شجاعة اجلندي لقد صمدوا صمود اجلبابرة وما صمود حامية الفالوجا يف فلسطني إال 

. املصري وصربه وإميانه بنفسه
 1: تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلي ) أ( 

). یصارعون - یحاربون  -یجادلون : (مرادف یناضلون  -

). بیر الج –الجابر  -الجبَّار : (الجبابرة جمع مفرده  - 2

). ي ا ألردنف -  فلسطینفي  -في مصر (حامیة الفالوجا كانت - 3

؟ الوقفة ما سالح جنود مصر في ھذه ) ب( 

   - 15س

 ً أما لھذا الظلم من آ أما لھذا اللیل من فجر؟ لقد نسي الیھود والملك : وكان الشعب یھتف في أعماق نفسھ قائال

   ".والمستعمر أن تحت الرماد ومیض نار یوشك أن یشتعل

 ................. المراد من یوشك - 3..... ............. یشتعلمضاد  -2  ................... .مفرد أعماق - 1: أكمل ) أ( 

  ). ومیض نار - فجر  -اللیل : (ما المراد بكل من ) ب( 

؟  غرضھأسلوب استفھام ما أما لھذا اللیل من آخر؟ ) ج ( 

للشعب أعداء ثالثة من ھم ؟ ) ج(
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